
KRUGEL EXIM KELine®

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Číslo 00013

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

7.

8.

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobku

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 
odstavec 2:

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

.................................................................................

................................................................................. .................................................................................

meno a funkcia

miesto a dátum vydania podpis

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 
výrobku.

Deklarované parametre

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 
označená v m

CLTDxxyyy-PANC-Eca

x: počet vlákien
y: typ vlákna

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
a šírenie ohňa a dymu.

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

KRUGEL EXIM spol. s r.o.
Rybničná 38/H
831 06 Bratislava
Slovensko

Podľ a bodu 4

Systém 3

Michal Sobolič, technický riaditeľ

Bratislava, 29. marec 2017

NB2652

Podstatné vlastnosti Parameter Harmonizovaná technická norma

Reakcia na oheň
STN EN 50575:2015

Eca

Uvoľňovanie nebezpečných látok    -

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobkuUrčené použitie alebo použitia stavebného výrobkuUrčené použitie alebo použitia stavebného výrobku

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 

odstavec 2:

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 
odstavec 2:

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:4. Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobku

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobkuUrčené použitie alebo použitia stavebného výrobkuUrčené použitie alebo použitia stavebného výrobku

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobkuUrčené použitie alebo použitia stavebného výrobkuUrčené použitie alebo použitia stavebného výrobku

identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:
Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:
Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

Podstatné vlastnosti

Deklarované parametre

výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 

výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 

výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 

výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 

Podpísal za a v mene výrobcu:

Michal Sobolič, technický riaditeľ

Podpísal za a v mene výrobcu:

Michal Sobolič, technický riaditeľ

vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Uvoľňovanie nebezpečných látok

Podstatné vlastnostiPodstatné vlastnostiPodstatné vlastnosti

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobku

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 

Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:
Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:
Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Uvoľňovanie nebezpečných látok
Reakcia na oheň
Uvoľňovanie nebezpečných látok

Podpísal za a v mene výrobcu:

Michal Sobolič, technický riaditeľ

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Uvoľňovanie nebezpečných látokUvoľňovanie nebezpečných látok
Reakcia na oheň
Uvoľňovanie nebezpečných látok

Podstatné vlastnostiPodstatné vlastnosti

Bratislava, 29. marec 2017.................................................................................
miesto a dátum vydania

Bratislava, 29. marec 2017

meno a funkcia

Bratislava, 29. marec 2017

.................................................................................

.................................................................................

Michal Sobolič, technický riaditeľ

Bratislava, 29. marec 2017

Michal Sobolič, technický riaditeľ

E

výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 

stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
Systém 3

stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 

Systém 3Systém 3Systém 3

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 

označená v m

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 

Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 
označená v m

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 
označená v moznačená v m

Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 
označená v m

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

Číslo 00013
VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo 00013
VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

Podľ a bodu 4

831 06 Bratislava

a šírenie ohňa a dymu.

KRUGEL EXIM spol. s r.o.
Rybničná 38/H

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
a šírenie ohňa a dymu.

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 

Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 

Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 

Systém 3

Michal Sobolič, technický riaditeľMichal Sobolič, technický riaditeľMichal Sobolič, technický riaditeľ
.................................................................................

Podpísal za a v mene výrobcu:

Michal Sobolič, technický riaditeľ

vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 

E

Harmonizovaná technická normaHarmonizovaná technická norma

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 

.................................................................................
Michal Sobolič, technický riaditeľMichal Sobolič, technický riaditeľ

meno a funkcia

Bratislava, 29. marec 2017.................................................................................
miesto a dátum vydania

Bratislava, 29. marec 2017

Harmonizovaná technická normaHarmonizovaná technická norma

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 

..................................................................................................................................................................
podpispodpis
.................................................................................
podpis

4.

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 
odstavec 2:odstavec 2:odstavec 2:

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku

Deklarované parametre

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:1. Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

2. Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Číslo 00013Číslo 00013

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:
Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobkuUrčené použitie alebo použitia stavebného výrobku

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:
Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobkuUrčené použitie alebo použitia stavebného výrobku

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobkuUrčené použitie alebo použitia stavebného výrobku

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:
Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:
Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobkuUrčené použitie alebo použitia stavebného výrobkuUrčené použitie alebo použitia stavebného výrobku

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

Číslo 00013

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

Číslo 00013

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

Číslo 00013
VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo 00013
VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo 00013
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo 00013
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Číslo 00013

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

CLTDxxyyy-PANC-Eca

x: počet vlákien
y: typ vláknay: typ vlákna
x: počet vlákienx: počet vlákien
y: typ vláknay: typ vlákna

CLTDxxyyy-PANC-Eca

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:

označená v moznačená v m

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 
označená v m
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 
označená v m

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 

CLTDxxyyy-PANC-EcaCLTDxxyyy-PANC-Eca

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobku

Slovensko

Podľ a bodu 4

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
a šírenie ohňa a dymu.a šírenie ohňa a dymu.

KRUGEL EXIM spol. s r.o.KRUGEL EXIM spol. s r.o.
Rybničná 38/HRybničná 38/H
831 06 Bratislava

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
a šírenie ohňa a dymu.

KRUGEL EXIM spol. s r.o.
Rybničná 38/HRybničná 38/H
831 06 Bratislava

a šírenie ohňa a dymu.

KRUGEL EXIM spol. s r.o.

Podľ a bodu 4Podľ a bodu 4

a šírenie ohňa a dymu.

KRUGEL EXIM spol. s r.o.KRUGEL EXIM spol. s r.o.

a šírenie ohňa a dymu.

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

5. Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobkuNotifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Deklarované parametre

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobkuNotifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 
výrobku.výrobku.

Deklarované parametre

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobkuNotifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 
výrobku.

8.

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 

Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 

Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 

Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 

Slovensko

stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 

NB2652NB2652

Parameter

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

a šírenie ohňa a dymu.a šírenie ohňa a dymu.

Slovensko

Harmonizovaná technická normaHarmonizovaná technická normaHarmonizovaná technická norma

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 

Harmonizovaná technická norma

STN EN 50575:2015

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 

Harmonizovaná technická norma

STN EN 50575:2015STN EN 50575:2015

Harmonizovaná technická norma

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 

Harmonizovaná technická norma

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:Podpísal za a v mene výrobcu:

Michal Sobolič, technický riaditeľMichal Sobolič, technický riaditeľ
.................................................................................
Michal Sobolič, technický riaditeľ

Bratislava, 29. marec 2017.................................................................................
miesto a dátum vydania

Bratislava, 29. marec 2017

Podpísal za a v mene výrobcu:Podpísal za a v mene výrobcu:

.................................................................................
Michal Sobolič, technický riaditeľ
.................................................................................
meno a funkcia

Michal Sobolič, technický riaditeľ

.................................................................................
miesto a dátum vydania

Bratislava, 29. marec 2017

9.

Deklarované parametre

Reakcia na oheňReakcia na oheň
Uvoľňovanie nebezpečných látok

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Uvoľňovanie nebezpečných látok

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
miesto a dátum vydania

.................................................................................

.................................................................................

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 

   

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 

Harmonizovaná technická norma

STN EN 50575:2015

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
a šírenie ohňa a dymu.

831 06 Bratislava831 06 Bratislava

KRUGEL EXIM spol. s r.o.
Rybničná 38/H
KRUGEL EXIM spol. s r.o.KRUGEL EXIM spol. s r.o.
Rybničná 38/H

výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 
odstavec 2:odstavec 2:

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Deklarované parametre

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Parameter

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti

Podpísal za a v mene výrobcu:Podpísal za a v mene výrobcu:

Michal Sobolič, technický riaditeľ

vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Uvoľňovanie nebezpečných látok

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Michal Sobolič, technický riaditeľ
.................................................................................

.................................................................................

Michal Sobolič, technický riaditeľ

.................................................................................
podpis

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobkuUrčené použitie alebo použitia stavebného výrobkuUrčené použitie alebo použitia stavebného výrobkuUrčené použitie alebo použitia stavebného výrobku

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

5. Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 
odstavec 2:odstavec 2:

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 
výrobku.výrobku.
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 
výrobku.

Reakcia na oheň

Podstatné vlastnosti

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Podstatné vlastnosti

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Michal Sobolič, technický riaditeľ

meno a funkcia
.................................................................................
Michal Sobolič, technický riaditeľ

meno a funkcia
.................................................................................
Michal Sobolič, technický riaditeľ

..................................................................................................................................................................

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 

označená v m

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
a šírenie ohňa a dymu.

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 

Systém 3

Harmonizovaná technická norma

Bratislava, 29. marec 2017.................................................................................
miesto a dátum vydania

stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Harmonizovaná technická normaHarmonizovaná technická norma

STN EN 50575:2015

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 
odstavec 2:

3.

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

x: počet vlákien
y: typ vlákna

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 

Uvoľňovanie nebezpečných látok

Michal Sobolič, technický riaditeľ
.................................................................................
Michal Sobolič, technický riaditeľ

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 

Parameter

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:
Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 

Reakcia na oheň
Uvoľňovanie nebezpečných látok
Reakcia na oheňReakcia na oheň

Podpísal za a v mene výrobcu:

.................................................................................
meno a funkcia

Michal Sobolič, technický riaditeľ

Bratislava, 29. marec 2017................................................................................. .................................................................................

Podľ a bodu 4

831 06 Bratislava

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

CLTDxxyyy-PANC-EcaCLTDxxyyy-PANC-Eca

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
a šírenie ohňa a dymu.

KRUGEL EXIM spol. s r.o.
Rybničná 38/H

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 

Číslo 00013

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

Číslo 00013

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Číslo 00013

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

CLTDxxyyy-PANC-Eca

y: typ vlákna

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 
označená v m

y: typ vlákna

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobku

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:
Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:
Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 

ca

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

.................................................................................

.................................................................................

Michal Sobolič, technický riaditeľ

Bratislava, 29. marec 2017

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Uvoľňovanie nebezpečných látok

typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Deklarované parametre

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
a šírenie ohňa a dymu.

KRUGEL EXIM spol. s r.o.

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 

KRUGEL EXIM spol. s r.o.Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

odstavec 2:odstavec 2:

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Harmonizovaná technická normaHarmonizovaná technická norma

STN EN 50575:2015

.................................................................................

.................................................................................

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 

-

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
a šírenie ohňa a dymu.

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 

Harmonizovaná technická norma

Podpísal za a v mene výrobcu:

Michal Sobolič, technický riaditeľ

.................................................................................
miesto a dátum vydania

Bratislava, 29. marec 2017.................................................................................Bratislava, 29. marec 2017

Podpísal za a v mene výrobcu:

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

.................................................................................

.................................................................................

Harmonizovaná technická norma

Reakcia na oheň
Uvoľňovanie nebezpečných látok

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

KRUGEL EXIM spol. s r.o.
Rybničná 38/H
831 06 Bratislava831 06 Bratislava
Slovensko

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobku

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Harmonizovaná technická norma

Podpísal za a v mene výrobcu:

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobku

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku

.................................................................................

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

CLTDxxyyy-PANC-Eca

x: počet vlákien
y: typ vlákna

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobku

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Systém 3

Reakcia na oheňReakcia na oheň

.................................................................................
Michal Sobolič, technický riaditeľ

Bratislava, 29. marec 2017

Harmonizovaná technická norma

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
a šírenie ohňa a dymu.

Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:
Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobkuUrčené použitie alebo použitia stavebného výrobku

Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:
Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:
Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:

Určené použitie alebo použitia stavebného výrobku

identifi káciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4:

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

Číslo 00013

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Číslo 00013

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 
výrobku.výrobku.výrobku.

Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 
odstavec 2:

Deklarované parametre

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 
vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 
označená v m

CLTDxxyyy-PANC-EcaCLTDxxyyy-PANC-Eca

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.
stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných 
výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.

Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku

typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Podstatné vlastnostiPodstatné vlastnosti

typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa 

Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5:
Rybničná 38/H
831 06 Bratislava

Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

NB2652Notifi kovaný orgán na certifi káciu výrobku
Nezávislé notifi kované skúšobné laboratórium vykonáva určenie 
typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), 
výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie 

Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

VYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCHVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

CLTDxxyyy-PANC-Eca

CLTDxxyyy-PANC-Eca - KELINE SYSTEM - Optical 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 
Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass Eca - Rodent 
Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 
označená v m

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 

Protected OP2 (ID number, WW/YYYY) + dĺžka 

Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 
Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách 
a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik 

Podľ a bodu 4Podľ a bodu 4Podľ a bodu 4
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